




І – Загальна характеристика

Рівень  вищої освіти Другий (магістерський) рівень
Ступінь, що присвоюється Магістр
Обсяг кредитів ЄКТС 90
Назва галузі знань 14 Електрична інженерія
Назва спеціальності 141 Електроенергетика, електротехніка та

електромеханіка
Обмеження щодо форм
навчання

Денна, заочна (дистанційна)

Вимоги до рівня освіти
осіб, що можуть
розпочати навчання за
програмою

Бакалавр, спеціаліст

Кваліфікація освітня, що
присвоюється

Магістр з  електроенергетики, електротехніки
та електромеханіки

Кваліфікація в дипломі Магістр з електроенергетики, електротехніки
та електромеханіки

Форма атестації публічний захист  кваліфікаційної роботи
Опис предметної області Узагальнений об'єкт діяльності –

дослідження та розробка світлотехнічних
систем, у тому числі  архітектурного і
рекламного освітлення.

Цілі навчання (очікуване застосування
набутих компетентностей) обумовлені в
формуванні наступних здатностей:

- сформувати адекватну математичну
модель об’єкта або процесу і синтезувати
оптимальні проектні і управлінські рішення,
ефективно опановувати сучасні технологічні
інновації і теоретичні розробки у галузі
світлотехніки і плідно працювати у
міжнародних проектах;

- формувати за відповідними стандартами
проектну і технологічну  документацію
спираючись на всебічний інформаційний і
патентний пошук, поєднати компетенції
комунікації, співробітництва і лідерства у
колективі з вмінням ефективно керувати
додержуючись принципів  етики;

- виконувати теоретичні і планувати
експериментальні дослідження з подальшим
багатокритеріальним аналізом отриманих
результатів.

Теоретичний зміст предметної області
(поняття, концепції, принципи та їх



використання для пояснення фактів та
прогнозування результатів):

- знання структури світлотехнічних
систем утилітарного,  декоративно-художнього
і рекламного призначення

- знання сучасних CAD/CAM технологій
проектування світлотехнічних систем

- знання технології виробництва
світлотехнічного та електротехнічного
обладнання;

- знання технології виробництва світлової
енергії;

- знання методології, методики і
технології проектування систем керування
світлотехнічними системами, критеріїв та
параметрів їх оптимізації;

- розуміння принципів, методів і
юридичної складової організаційного
управління

Методи, методики та технології (якими
має оволодіти здобувач вищої освіти для
застосовування на практиці):

методи розв’язання складних задач і
проблем у певній галузі професійної діяльності
або у процесі навчання, що передбачає
проведення досліджень та/або здійснення
інновацій та характеризується невизначеністю
умов і вимог;

методи багатокритеріальної оптимізації
параметрів та режимів світлотехнічних систем.

Інструменти та обладнання
(об’єкти/предмети, пристрої та прилади, які
здобувач вищої освіти вчиться застосовувати
і використовувати):

комплекс технічного і технологічного
обладнання для проведення досліджень
параметрів електротехнічних і світлотехнічних
систем;

програмне забезпечення для фіксації і
обробки результатів досліджень в проблемній
області.

комплекс пристроїв та приладів  для
вимірювання світлотехнічних та
електротехнічних  величин.

Академічні права Можливість навчання  за програмою третього
(освітньо-наукового) рівня вищої освіти



ІІ Перелік компетентностей

Інтегральна
компетентність

Здатність розвязувати складні задачі і проблеми у
галузі професійної діяльності або у процесі навчання,
що передбачає проведення досліджень та/або
здійснення інновацій та характеризується
невизначеністю умов і вимог

Загальнонаукові
(філософські)
компетентності

ЗК 1. Здатність орієнтуватись у категоріальному
апараті науки; володіти дослідницькими навичками;
ЗК 2. Здатність формувати стратегію власного
теоретичного досвіду, визначати його предмет, цілі й
задачі;
ЗК 3. Здатність використовувати іноземну мову в
професійній сфері;
ЗК 4. Здатність використовувати на практиці вміння і
навички в організації дослідних і проектних робіт в
керуванні колективом;
ЗК 5. Здатність до активного спілкування з колегами в
науковій, виробничій і соціально - суспільних сферах
діяльності;
ЗК 6. Здатність адаптуватись до умов які змінюються,
переоцінювати накопичений досвід, аналізувати свої
можливості;
ЗК 7. Здатність використовувати законодавчі,
нормативно-технічні й нормативно-правові акти для
вирішення завдань забезпечення охорони, безпеки
праці і електробезпеки на відповідних ділянках
виробничої діяльності в галузі електроенергетики,
електротехніки та електромеханіки.
ЗК 8. Здатність організовувати профілактичну роботу
в електричних установках для забезпечення
безаварійної роботи і безпеки електротехнічного
персоналу, а також для забезпечення стійкості
електроенергетичних об’єктів в умовах надзвичайних
ситуацій.

Дослідницькі
компетентності

ЗК 9. Здатність сприймати основні проблеми в своїй
предметній області, вибирати методи і засоби їх
рішення;
ЗК 10. Здатність використовувати результати
засвоєних дисциплін програми магістратури;
ЗК 11. Здатність демонструвати навички роботи в
колективі, народжувати нові ідеї (креативність);
ЗК 12. Здатність самостійно опановувати і
використовувати в практичній діяльності нові знання і
навички в своїй предметній області;



ЗК 13. Здатність оформлювати, представляти,
доповідати і аргументувати захищати результати
виконаної науково-дослідної роботи.

Спеціальні (фахові,
предметні)
компетентності

СК 1. Здатність формулювати мету і задачі
дослідження у відповідності з тенденціями і
перспективами розвитку світлотехніки, а також
суміжних галузей науки і техніки, здатність
обґрунтовано вибирати теоретичні і експериментальні
методи і засоби рішення сформульованих задач;
СК 2. Здатність розробляти ефективні алгоритми
рішення сформульованих задач з використанням
сучасних мов програмування і забезпечувати їх
програмну реалізацію;
СК 3. Здатність до організації і проведення
експериментальних досліджень з застосуванням
сучасних методів і засобів з оцінюванням похибок
вимірювання і перевіркою адекватності моделі;
СК 4. Здатність робити науково - обґрунтовані
висновки за результатами теоретичних і
експериментальних досліджень, давати рекомендації
по удосконаленню пристроїв і систем, готувати
наукові публікації і заявки на винаходи;
СК 5. Здатність аналізувати стан науково - технічних
проблем шляхом підбору, вивчення і аналізування
літературних і патентних джерел;
СК 6. Здатність застосовувати принципи планування й
методи автоматизації експерименту на основі
інформаційно - вимірювальних комплексів як засобів
підвищення точності і зниження затрат на його
проведення, мати навички вимірювань в реальному
часі, оволодіння методами комп’ютерного
проектування.
СК 7. Здатність організовувати роботу колективів
виконавців;
СК 8. Здатність приймати участь в підтримці єдиного
інформаційного простору планування і управління
підприємством на всіх етапах життєвого циклу
виробництва продукції;
СК 9. Здатність проводити попереднє техніко-
економічне обґрунтовування проектів;
СК 10. Готовність виконувати розрахунок і
проектування світлотехнічних систем і приладів
відповідно до технічного завдання з використанням
засобів автоматизації проектування і сучасного
програмного забезпечення;
СК 11. Здатність розробляти проектну і технічну



документацію, оформляти закінчені проектно-
конструкторські і науково-дослідні роботи із
застосуванням сучасних комп’ютерних технологій;
СК 12. Готовність здійснювати контроль відповідності
проектів і технічної документації, що розробляються,
стандартам, технічним умовам та іншим нормативним
документам.
СК 13. Здатність застосовувати отримані теоретичні
знання, наукові і технічні методи та вимірювальні
технології для вирішення науково-технічних проблем і
задач, пов’язаних з дослідженням, розробкою,
модернізацією, супроводженням реалізації проектів і
подальшої експлуатації світлотехнічних комплексів в
цілому та їх окремих елементів.
СК 14. Здатність формулювати мету і задачі
дослідження у відповідності з тенденціями і
перспективами розвитку світлотехніки, а також
суміжних галузей науки і техніки,

 СК 15. Здатність обґрунтовано вибирати теоретичні і
експериментальні методи і засоби рішення
сформульованих задач;
ВСК 16. Здатність прийняття рішення щодо вибору
виду системи керування та її елементної бази при
створенні установок зовнішнього та внутрішнього
освітлення;
ВСК 17. Здатність розроблення завдання на створення
або вибору низьковольтних комплектних пристроїв
(НКП) та інших функціональних елементів системи
керування;
ВСК 18. Здатність ефективного використання

сучасних інформаційно-комунікаційних технологій у
навчально-пізнавальній діяльності та повсякденному
житті;
ВСК 19. Готовність самостійно опановувати та

раціонально використовувати програмні засоби
різного призначення, цілеспрямовано шукати й
систематизувати інформацію.
ВСК 20. Здатність демонструвати знання і розуміння
математичних принципів і методів та  програмного
забезпечення для комп’ютерного моделювання,
автоматизованого проектування світлотехнічних
комплексів.
ВСК 21. Здатність демонструвати знання і розуміння
математичних принципів і методів та  програмного
забезпечення для комп’ютерного моделювання,
автоматизованого проектування, автоматизованого



виробництва і автоматизованої розробки або
конструювання елементів світлотехнічних комплексів.
ВСК 22.Здатність вибирати і застосовувати актуальні
засоби і методи автоматизації конструювання
світлових приладів і розробки світлотехнічних систем
різного призначення;
ВСК 23. Здатність розробляти проектну і технологічну
документацію на світлотехнічні системи та прилади із
застосуванням систем автоматизованого
проектування;
ВСК 24. Здатність розраховувати параметри світлових
приладів і світлотехнічних систем  і проводити
експериментальні випробування щодо їх визначення
ВСК 25. Здатність застосовувати отримані теоретичні
знання, наукові і технічні методи та вимірювальні
технології для вирішення науково-технічних проблем і
задач, пов’язаних з дослідженням, розробкою,
модернізацією, супроводженням реалізації проектів і
подальшої експлуатації світлотехнічних комплексів
спеціального призначення в цілому та їх окремих
елементів.

ІІІ – Опис мети програми та кінцевих результатів навчання

Освітньо-професійна програма «Світлотехніка і джерела світла»
передбачає здобуття особою теоретичних знань, умінь, навичок та інших
компетентностей, достатніх для продукування нових ідей, розв’язання
комплексних проблем у галузі.

Мета програми: формування комплексу компетентностей випускника, що
забезпечують його подальшу наукову і навчальну діяльність на наступних
рівнях освіти з достатньою інтегрованістю і адаптацією особистості.

Програмні результати навчання (РН), які формуються за освітньо-
професійною програмою, зазначені нижче:

РН 1. Застосовувати науковий аналіз та рішення задач для конкретних
навчальних програм та поза їх межами, знаходити  відповідні  наукові  джерела,
які мають відношення до  задач світлотехніки та електроенергетики, які
необхідно розв’язати.

РН 2. Розуміти  наукові  статті  в області світлотехніки, електротехніки та
електроенергетики, відслідковувати найновіші публікації і досягнення,
знаходити наукові  джерела для  вирішення професійних питань;

РН 3. Самостійно розв’язувати наукові проблеми у сфері світлотехніки та
електротехніки в умовах ринкової економіки;

РН 4. Окреслювати план заходів з підвищення надійності, безпеки
експлуатації та продовження ресурсу світлотехнічного та електротехнічного
обладнання та відповідних комплексів і систем.



РН 5. Приймати рішення щодо вибору відповідної технології при
розробці світлотехнічних виробів і систем; здатність забезпечувати
технологічність виробництва світлотехнічних виробів з урахуванням їх
економічної ефективності.

РН 6. Проводити попереднє техніко-економічне обґрунтування проектів
оптико-електронних приладів, джерел світла, виконувати на основі цього їх
розрахунок і проектування відповідно до технічного завдання, з використанням
засобів автоматизації проектування;

РН 7. Розробляти проектну і технічну документацію, оформляти закінчені
проектно-конструкторські роботи.

РН 8. Проводити попереднє техніко-економічне обґрунтування проектів,
виконувати розрахунок і проектування систем зовнішнього освітлення
утилітарного, декоративно-художнього, рекламного і спортивного призначення
відповідно до технічного завдання з використанням засобів автоматизації
проектування.

РН 9. Опановувати навички самостійної роботи (написання магістерської
роботи), або роботи в групі (лабораторні роботи), виявляти навички  лідерства
при їх виконанні, для  отримання результатів, їх оцінки та обробки у рамках
обмеженого часу.

РН 10. Вільно застосовувати іноземні мови, включаючи спеціальну
термінологію, для проведення літературного пошуку та виконання інших
наукових і професійних завдань.

РН 11. Виконувати вимірювання фізичних величин для виконання
досліджень шляхом планування, виконання та аналізу експериментів,
аналізувати отримані результати в контексті існуючих теорій, робити
відповідні висновки.

РН 12. Успішно стажуватися в одній із наукових груп завдяки
застосуванню набутих знань та розумінь, що відносяться до базових областей
світлотехніки та електроенергетики.

РН 13.Успішно проводити наукові дослідження під наглядом наставника,
застосовуючи набуті  наукові  навички.

РН 14. Заходити  відповідні наукові джерела, які мають відношення до
задач світлотехніки та електроенергетики, які необхідно розв’язати.

РН 15. Критично аналізувати літературу в області викладання на базі
комплексу засвоєних  педагогічних теорій.

РН 16. Виконувати комп’ютерні обчислення, що мають відношення до
проблем світлотехніки та електроенергетики з використанням відповідного
програмного забезпечення, знати як аналізувати та відображати результати.

РН 17. Ефективно опановувати сучасні технологічні інновації і
теоретичні розробки у галузі світлотехніки і плідно працювати у міжнародних
проектах з розробки світлотехнічних установок і їх елементів;

РН 18. Впроваджувати розроблені технічні рішення і проекти;
РН 19. Використовуючи знання технологій проектування та виробництва

(застосування або експлуатації) світлотехнічних систем, розраховувати
оптимальні параметри цих систем і обґрунтовувати їх проектні рішення;



РН 20. Використовувати нормативно-технічну документацію щодо
виконання проектів освітлення

РН 21. Розв’язувати задачі оптимізації параметрів світлотехнічних систем
і приладів;

ВРН 22. Приймати рішення щодо вибору виду системи керування та її
елементної бази при створенні установок зовнішнього та внутрішнього
освітлення; здатність розроблення завдання на створення або вибору
низьковольтних комплектних пристроїв

ВРН 23. Готовність розробляти світло-художнє освітлення театральних і
сценічних постанов із відповідними світловими ефектами при використанні
сучасного світлотехнічного обладнання і систем керування

ВРН 24. Застосовувати певні програмні продукти та комп'ютерну техніку
при виконанні технічного завдання;

ВРН 25. Готовність до тестування, дослідження, моніторингу систем
керування освітлення;

ВРН 26. Створювати математичні моделі для оптимального синтезу
технічних об’єктів, імітаційного моделювання та комп’ютерного моделювання
у сфері світлотехніки та електротехніки.

ВРН 27. Виявляти основні чинники та технічні проблеми, що можуть
заважати впровадженню сучасних методів керування світлотехнічними
пристроями і системами.

ВРН 28. Застосовувати  прийоми налаштування стандартних елементів
систем інтелектуального керування освітленням

ВРН 29. Оцінювати характеристики безпеки і надійності функціонування
світлотехнічних приладів і систем;

ВРН 30. Володіти методами комп'ютерного моделювання при
дослідженні фізичних процесів, приладів, схем, пристроїв і систем, що
відносяться до професійної сфери.

ВРН 31. Проводити попереднє техніко-економічне обґрунтування
проектів, виконувати розрахунок і проектування світлотехнічних установок
певного функціонального призначення  відповідно до технічного завдання з
використанням засобів автоматизації проектування.

ВРН 32. Розробляти проектну і технічну документацію на світлотехнічні
системи спеціального призначення, оформляти закінчені проектно-
конструкторські роботи для них.

ВРН 33. Застосовувати сучасні лазерно-технологічні системи при
розробці світлотехнічних виробів і систем.

ВРН 34. Проводити попереднє техніко-економічне обґрунтування
проектів світлових приладів, джерел світла, виконувати на основі цього їх
розрахунок і проектування відповідно до технічного завдання, з використанням
засобів автоматизації проектування;



ІV – Навчальні дисципліни/модулі, що забезпечуватимуть досягнення запланованих нормативних і додаткових
результатів навчання

Шифр
Назва навчальних дисциплін,
практик, курсових проектів

(робіт), атестації

Загальна
кількість

годин/
кредитів

ЄКТС

Назва змістових модулів

1

1 2 3 4
1. ОБОВ'ЯЗКОВА ЧАСТИНА
1.1. Цикл загальної підготовки

1.1.1 Методологія наукових
досліджень

90/3,0 1 Ознаки, структура і засоби здобуття наукового знання
2. Мета наукового пізнання і засоби її досягнення

1.1.2 Охорона праці в галузі та
цивільний захист

90/3,0 1. Охорона праці в галузі
2. Цивільний захист

Разом за циклом: 180/6,0
1.2. Цикл професійної підготовки

1.2.1 Комп’ютерні інформаційні
технології в світлотехніці

120/4,0 1. Програми світлотехнічного розрахунку освітлювальних установок
інтер’єрів
2. Програми комп’ютерного моделювання систем зовнішнього
освітлення

1.2.2 Планування і обробка
результатів експерименту

120/4,0 1. Побудова емпіричних законів розподілу. Обробка результатів
вимірювань
2. Планування експерименту, регресійний і дисперсійний аналіз

1.2.3 Освітлювання міст та
спортивних споруд

120/4,0 1. Нормування і світлотехнічні розрахунки освітлювальних установок
зовнішнього освітлення
2. Електротехнічна частина і питання  управління дією
освітлювальних установок зовнішнього освітлення



1 2 3 4
1.2.4 Курсовий проект

«Проектування електричного
освітлення вулиць і доріг»

60/2,0 1. Проектування освітлювальної установки вулиці з техніко-
економічним обґрунтуванням
2. Світлотехнічні розрахунки освітлювальної установки вулиці.
3. Електротехнічна частина

1.2.5 Розрахунок і конструювання
оптико-електронних приладів

165/5,5 1. Принципи та схеми побудови оптико-електронних приладів
2. Габаритні розрахунки оптико-електронних приладів

1.2.6 Мистецтво освітлення та
технології освітлення

150/5,0 1. Архітектурне освітлення
2. Технології освітлення

1.2.7 Курсовий проект
«Декоративно-художнє
освітлення інтер’єру або
екстер’єру»

60/2,0 1. Натурне обстеження.
2. Концепція світлового оформлення.
3. Світлотехнічний розрахунок

1.2.8 Фізика і техніка світлодіодів 150/5,0 1. Фізичні основи роботи напівпровідникових приборів.
2. Улаштування та застосування світло діодів

1.2.9 Науково-дослідницька
практика

180/6,0 1. Обґрунтування методики проведення досліджень
2. Лабораторно-технологічні дослідження

1.2.10 Переддипломна практика 90/3,0 1. Науково-технічне обґрунтування обраного напряму досліджень
2. Вивчення стану питання за обраною тематикою

1.2.11 Магістерська робота 630/21,0 1. Аналітичний огляд стану питання
2. Науково-дослідна частина
3. Конструкторсько-технологічна частина

Разом за циклом: 1845/61,5
Разом за обов’язковою частиною: 2025/67,5



1 2 3 4
2. Вибіркова частина

2.1 Блок професійних дисциплін 1 (Світлова архітектура, дизайн і реклама)
2.1.1. Лазерна техніка 105/3,5 1. Засади лазерної техніки

2. Застосування лазерно-технологічних комплексів
2.1.2 Сценічне освітлення та

світлові ефекти
150/5,0 1. Сценічний простір. Світлотехнічне обладнання сцени

2. Художні задачі та прийом сценічного освітлення
2.1.3 Розрахунок і конструювання

світлових приладів
105/3,5 1. Світлотехнічні характеристики світлових приладів

2. Розрахунки та розробка конструкцій світлових приладів
2.1.4 Системи керування

світлотехнічними пристроями
150/5,0 1. Основні заходи та засоби керування освітленням

2. Системи аналогового та цифрового керування освітленням
3. Протоколи керування світлотехнічними пристроями

2.1.5 Промислове освітлення 165/5,5 1. Промислове освітлення. Основні положення
2. Освітлення промислових об’єктів

Усього 2.1 для блоку 1: 675/22,5
2.2 Блок професійних дисциплін 2 (Комп'ютерне проектування cвітлотехнічних систем)

2.2.1. Системи інтелектуального
керування освітленням
інтер'єрів

105/3,5 1. Загальні принципи функціонування і побудови систем
інтелектуального керування
2. Цифрові інтерфейси керування освітлювальними системами
інтер’єрів

2.2.2 Комп’ютерне проектування
освітлення спортивних споруд

150/5,0 1. Принципи спортивного освітлення. Устаткування освітлювальних
установок спортивних споруд
2. Програми комп’ютерного моделювання систем освітлення
спортивних споруд

2.1.3 Моделювання
опромінювальних
світлотехнічних установок

105/3,5 1. Світлотехнічні характеристики опромінювальних світлотехнічних
установок
2. Моделювання параметрів і режимів роботи опромінювальних
установок для різних приймачів випромінення



1 2 3 4
2.1.4 Комп'ютерне моделювання

параметрів та режимів
світлових приладів

150/5,0 1. Методики моделювання параметрів і режимів світлових приладів
2. Комп'ютерне моделювання параметрів  конструктивних елементів
світлових приладів
3. Програмне забезпечення для забезпечення симуляції режимів
роботи світлових приладів

2.2.5 Комп‘ютерна графіка та
моделювання

165/5,5 1. Геометричне моделювання
2. Проектування світлотехнічних комплексів і приладів у середовищі
CAD-систем

Усього 2.2 для блоку 2: 675/22,5
Разом за циклом: 675/22,5

Разом за вибірковою частиною: 675/22,5
Всього за освітньою програмою: 2700/90,0



V – Система внутрішнього забезпечення якості вищої освіти

Функціонування система внутрішнього забезпечення якості вищої
освіти за даною освітньо-професійною програмою здійснюється шляхом:

- здійснення контролю і рамках функціонування система забезпечення
якості на рівні Університету;

- проведення моніторингу якості виконання програми та її окремих
складових;

- проведення моніторингу якості персоналу та його мотивація до
виконання програми;

- встановлення відповідності програми матеріально-технічному
оснащенню навчальних аудиторій та лабораторій;

- контролю вхідного рівня знань абітурієнтів;
- поточному та підсумковому моніторингу успішності студентів з

погляду досягнутих результатів навчання та компетентностей;
- проведення моніторингу працевлаштування випускників та створення

відповідної бази даних випускників;
- збирання та аналізу інформації про рівень задоволеності випускників

даною програмою шляхом анкетного опитування наприкінці кожного
навчального року;

- організації підвищення кваліфікації науково-педагогічного персоналу
в Головному навчально-методичному центрі Держпраці України та
провідних вищих навчальних закладах;

- забезпечення адекватності системи підтримки студентів,
консультування та наставництва через інститут кураторства;

- автоматичної видачі студентам Додатку до диплома європейського
зразка;

- забезпечення ефективної системи запобігання та виявлення
академічного плагіату у наукових працях працівників вищих навчальних
закладів і здобувачів вищої освіти.

VІ – Інституційна спроможність вищого навчального закладу
забезпечити досягнення запланованих результатів навчання та їх
оцінювання

Інституційна спроможність Університету забезпечити досягнення
запланованих результатів навчання та їх оцінювання реалізована шляхом
встановлення відповідних форм атестації та системи внутрішнього
забезпечення якості вищої освіти, а також відповідності стандарту освітньої
діяльності.

Підґрунтям інституційної спроможності є відповідність кадрового,
навчально-методичного, матеріально-технічного та інформаційного
забезпечення освітнього процесу ліцензійним вимогам.



VІІ – Підходи до викладання, навчання, оцінювання

Основними підходами до викладання, навчання та оцінювання з метою
якнайкращого розвитку компетентностей є:

- реалізація студентоцентрованого підходу, встановлення відкритого
діалогу між та зворотного зв’язку між студентами та викладачами;

- формування каталогу курсів, що дозволяє забезпечити якісну, надійну
та сучасну інформацію про освітні компоненти;

- забезпечення узгодженості між результатами навчання, зазначеними у
програмі, навчальною та викладацькою діяльністю та процедурами
оцінювання;

- формування індивідуальної траєкторії навчання студентів;
- інтеграцією сучасних інформаційних технологій в освітній процес;
- забезпечення охоплення методами оцінювання усіх модулів освітньо-

професійною програми задля встановлення факту досягнення відповідних
результатів навчання.

VІІІ – Система оцінювання якості освітньої програми з метою її
удосконалення

Система оцінювання якості освітньо-професійної програми з метою її
подальшого удосконалення реалізується шляхом:

- постійного вдосконалення змістовної частини освітньо-професійної
програми відповідно до попиту роботодавців;

- оновлення змістовної частини програми адекватно змінам
нормативно-правової бази України;

- проведення моніторингу працевлаштування випускників та створення
відповідної бази даних випускників;

- збирання та аналізу інформації про рівень задоволеності випускників
даною програмою шляхом анкетного опитування наприкінці кожного
навчального року.



ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА
до навчального плану

Код та найменування спеціальності 141 Електроенергетика,
електротехніка та електромеханіка

Рівень вищої освіти другий (магістерський)

Освітньо-професійна програма Світлотехніка і джерела світла

Форма навчання денна, заочна (дистанційна)

Загальний обсяг у кредитах Європейської кредитної трансферно-
накопичувальної системи та строк навчання 90, 1 рік 5 місяців

Навчальний план, затверджений Вченою радою ________________________
(дата та номер протоколу)

Відповідність вимогам стандарту вищої освіти (в разі наявності) немає

Відповідність вимогам професійного стандарту (в разі наявності) немає

Вимоги до рівня освіти осіб, які можуть розпочати навчання на базі
першого (бакалаврського) рівня освіти або освітньо-кваліфікаційного
рівня спеціаліста за результатами вступних випробувань



Компетентності, якими повинен
оволодіти здобувач Програмні результати навчання

Найменув
ання

навчальни
х

дисциплін
, практик

1 2 3
I. Цикл загальної підготовки

Здатність орієнтуватись у
категоріальному апараті науки;
володіти дослідницькими
навичками;
Здатність формувати стратегію
власного теоретичного досвіду,
визначати його предмет, цілі й
задачі

Застосовувати науковий аналіз та
рішення задач для конкретних
навчальних програм та поза їх
межами, знаходити відповідні
наукові джерела, які мають
відношення до задач світлотехніки та
електроенергетики, які необхідно
розв’язати;
Розуміти наукові статті в області
світлотехніки, електротехніки та
електроенергетики, відслідковувати
найновіші публікації і досягнення,
знаходити наукові джерела для
вирішення професійних питань;
Самостійно розв’язувати наукові
проблеми у сфері світлотехніки та
електротехніки в умовах ринкової
економіки;
Здатність аналізувати стан науково -
технічних проблем шляхом підбору,
вивчення і аналізування літературних
і патентних джерел

Методоло
гія
наукових
досліджен
ь

Здатність використовувати
законодавчі, нормативно-технічні й
нормативно-правові акти для
вирішення завдань забезпечення
охорони, безпеки праці і
електробезпеки на відповідних
ділянках виробничої діяльності в
галузі електроенергетики,
електротехніки та електромеханіки;
Здатність організовувати
профілактичну роботу в
електричних установках для
забезпечення безаварійної роботи і
безпеки електротехнічного
персоналу, а також для забезпечення
стійкості електроенергетичних
об’єктів в умовах надзвичайних
ситуацій

Окреслювати план заходів з
підвищення надійності, безпеки
експлуатації та продовження ресурсу
світлотехнічного та
електротехнічного обладнання та
відповідних комплексів і систем

Охорона
праці в
галузі та
цивільний
захист

II. Цикл професійної підготовки
Готовність виконувати розрахунок і
проектування світлотехнічних
систем відповідно до технічного

Виконувати комп’ютерні обчислення,
що мають відношення до проблем
світлотехніки та електроенергетики з

Комп’юте
рні
інформаці
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завдання з використанням засобів
автоматизації проектування і
сучасного програмного
забезпечення;
Здатність розробляти проектну і
технічну документацію, оформляти
закінчені проектно-конструкторські
і науково-дослідні роботи із
застосуванням сучасних
комп’ютерних технологій;
Здатність розробляти ефективні
алгоритми рішення сформульованих
задач з використанням сучасних мов
програмування і забезпечувати їх
програмну реалізацію

використанням відповідного
програмного забезпечення, знати як
аналізувати та відображати
результати

йні
технології
в
світлотех
ніці

Здатність формулювати мету і задачі
дослідження у відповідності з
тенденціями і перспективами
розвитку світлотехніки, а також
суміжних галузей науки і техніки,
Здатність обґрунтовано вибирати
теоретичні і експериментальні
методи і засоби рішення
сформульованих задач; здатність до
організації і проведення
експериментальних досліджень з
застосуванням сучасних методів і
засобів з оцінюванням похибок
вимірювання і перевіркою
адекватності моделі;
Здатність робити науково -
обґрунтовані висновки за
результатами теоретичних і
експериментальних досліджень,
давати рекомендації по
удосконаленню пристроїв і систем,
готувати наукові публікації і заявки
на винаходи;
Здатність застосовувати принципи
планування й методи автоматизації
експерименту на основі
інформаційно - вимірювальних
комплексів як засобів підвищення
точності і зниження затрат на його
проведення, мати навички
вимірювань в реальному часі,
оволодіння методами
комп’ютерного проектування

Виконувати вимірювання фізичних
величин для виконання досліджень
шляхом планування, виконання та
аналізу експериментів, аналізувати
отримані результати в контексті
існуючих теорій, робити  відповідні
висновки

Плануван
ня і
обробка
результаті
в
експерим
енту

Здатність проводити попереднє
техніко-економічне обґрунтування
проектів;
Готовність виконувати розрахунок і

Проводити попереднє техніко-
економічне обґрунтування проектів,
виконувати розрахунок і
проектування систем зовнішнього

Освітлюв
ання міст
та
спортивн
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проектування світлотехнічних
систем і приладів відповідно до
технічного завдання з
використанням засобів автоматизації
проектування і сучасного
програмного забезпечення

освітлення утилітарного,
декоративно-художнього, рекламного
і спортивного призначення
відповідно до технічного завдання з
використанням засобів автоматизації
проектування;
Використовуючи знання технологій
проектування та виробництва
(застосування або експлуатації)
світлотехнічних систем,
розраховувати оптимальні параметри
цих систем і обґрунтовувати и їх
проектні рішення

их споруд

Здатність розробляти проектну і
технічну документацію, оформляти
закінчені проектно-конструкторські
і науково-дослідні роботи із
застосуванням сучасних
комп’ютерних технологій;
Готовність здійснювати контроль
відповідності проектів і технічної
документації, що розробляються,
стандартам, технічним умовам та
іншим нормативним документам

Використовувати нормативно-
технічну документацію щодо
виконання проектів освітлення;
Впроваджувати розроблені технічні
рішення і проекти;
Використовуючи знання технологій
проектування та виробництва
(застосування або експлуатації)
світлотехнічних систем,
розраховувати оптимальні параметри
цих систем і обґрунтовувати и їх
проектні рішення;
Розробляти проектну і технічну
документацію, оформляти закінчені
проектно-конструкторські роботи

Курсовий
проект
«Проекту
вання
електричн
ого
освітленн
я вулиць і
доріг»

Здатність проводити попереднє
техніко-економічне обґрунтування
проектів;
Готовність виконувати розрахунок і
проектування світлотехнічних
систем і приладів відповідно до
технічного завдання з
використанням засобів автоматизації
проектування і сучасного
програмного забезпечення;
Здатність розробляти проектну і
технічну документацію, оформляти
закінчені проектно-конструкторські
роботи;
Готовність здійснювати контроль
відповідності проектів і технічної
документації, що розробляються,
стандартам, технічним умовам та
іншим нормативним документам

Приймати рішення щодо вибору
відповідної технології при розробці
світлотехнічних виробів і систем;
здатність забезпечувати
технологічність виробництва
світлотехнічних виробів з
урахуванням їх економічної
ефективності;
Проводити попереднє техніко-
економічне обґрунтування проектів
оптико-електронних приладів,
джерел світла, виконувати на основі
цього їх розрахунок і проектування
відповідно до технічного завдання, з
використанням засобів автоматизації
проектування;
Розв’язувати задачі оптимізації
параметрів світлотехнічних систем і
приладів

Розрахуно
к і
конструю
вання
оптико-
електронн
их
приладів

Готовність виконувати розрахунок і
проектування світлотехнічних
систем і приладів відповідно до
технічного завдання з

Проводити попереднє техніко-
економічне обґрунтування проектів,
виконувати розрахунок і
проектування систем зовнішнього

Мистецтв
о
освітленн
я та
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використанням засобів автоматизації
проектування і сучасного
програмного забезпечення

освітлення утилітарного,
декоративно-художнього, рекламного
і спортивного призначення
відповідно до технічного завдання з
використанням засобів автоматизації
проектування

технології
освітленн
я

Готовність виконувати розрахунок і
проектування світлотехнічних
систем і приладів відповідно до
технічного завдання з
використанням засобів автоматизації
проектування і сучасного
програмного забезпечення

Проводити попереднє техніко-
економічне обґрунтування проектів,
виконувати розрахунок і
проектування систем зовнішнього
освітлення утилітарного,
декоративно-художнього, рекламного
і спортивного призначення
відповідно до технічного завдання з
використанням засобів автоматизації
проектування;
Використовуючи знання технологій
проектування та виробництва
(застосування або експлуатації)
світлотехнічних систем,
розраховувати оптимальні параметри
цих систем і обґрунтовувати їх
проектні рішення;
Використовувати нормативно-
технічну документацію щодо
виконання проектів освітлення
Розв’язувати задачі оптимізації
параметрів світлотехнічних систем і
приладів

Курсовий
проект
«Декорат
ивно-
художнє
освітленн
я
інтер’єру
або
екстер’єр
у»

Здатність застосовувати отримані
теоретичні знання, наукові і технічні
методи та вимірювальні технології
для вирішення науково-технічних
проблем і задач, пов’язаних з
дослідженням, розробкою,
модернізацією, супроводженням
реалізації проектів і подальшої
експлуатації світлотехнічних
комплексів в цілому та їх окремих
елементів

Ефективно опановувати сучасні
технологічні інновації і теоретичні
розробки у галузі світлотехніки і
плідно працювати у міжнародних
проектах з розробки світлотехнічних
установок і їх елементів;
Розв’язувати задачі оптимізації
параметрів світлотехнічних систем і
приладів;
Використовуючи знання технологій
проектування та виробництва
(застосування або експлуатації)
світлотехнічних систем,
розраховувати оптимальні параметри
цих систем і обґрунтовувати їх
проектні рішення

Фізика і
техніка
світлодіод
ів

 Здатність формулювати мету і задачі
дослідження у відповідності з
тенденціями і перспективами
розвитку світлотехніки, а також
суміжних галузей науки і техніки;



Успішно проводити наукові
дослідження під наглядом
наставника, застосовуючи набуті
наукові  навички;
Заходити відповідні наукові джерела,

Науково-
дослідниц
ька
практика
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 Здатність обґрунтовано вибирати

теоретичні і експериментальні
методи і засоби рішення
сформульованих задач;



Здатність застосовувати отримані
теоретичні знання, наукові і технічні
методи та вимірювальні технології
для вирішення науково-технічних
проблем і задач, пов’язаних з
дослідженням, розробкою,
модернізацією, супроводженням
реалізації проектів і подальшої
експлуатації світлотехнічних
комплексів в цілому та їх окремих
елементів;
Здатність до організації і проведення
експериментальних досліджень з
застосуванням сучасних методів і
засобів

які мають відношення до задач
світлотехніки та електроенергетики,
які необхідно розв’язати;
Критично аналізувати літературу в
області викладання на базі комплексу
засвоєних  педагогічних теорій

Готовність до застосування
теоретичних знань і практичних
навичок для визначення об’єкта
досліджень, збору необхідної
інформації щодо нього, проведення
комплексу досліджень параметрів і
обробки їх результатів для
подальшого застосування в
написанні магістерської роботи;
Здатність використовувати на
практиці вміння і навички в
організації дослідних і проектних
робіт в керуванні коллективом;
Здатність до активного спілкування
з колегами в науковій, виробничій і
соціально - суспільних сферах
діяльності;
Здатність аналізувати стан науково -
технічних проблем шляхом підбору,
вивчення і аналізування
літературних і патентних джерел;
Здатність організовувати роботу
колективів виконавців;
Здатність приймати участь в
підтримці єдиного інформаційного
простору планування і управління
підприємством на всіх етапах
життєвого циклу виробництва
продукції

Успішно стажуватися в одній із
наукових груп завдяки застосуванню
набутих знань та розумінь, що
відносяться до базових областей
світлотехніки та електроенергетики

Переддип
ломна
практика

Здатність оформлювати,
представляти, доповідати і

Опановувати навички самостійної
роботи (написання магістерської

Магістерс
ька
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аргументувати, захищати результати
виконаної науково-дослідної роботи.
Здатність використовувати іноземну
мову в професійній сфері;
Здатність адаптуватись до умов які
змінюються, переоцінювати
накопичений досвід, аналізувати
свої можливості;
Здатність сприймати основні
проблеми в своїй предметній
області, вибирати методи і засоби їх
рішення;
Здатність використовувати
результати засвоєних дисциплін
програми магістратури;
Здатність демонструвати навички
роботи в колективі, народжувати
нові ідеї (креативність);
Здатність самостійно опановувати і
використовувати в практичній
діяльності нові знання і навички в
своїй предметній області;
Здатність оформлювати,
представляти, доповідати і
аргументувати захищати результати
виконаної роботи

роботи), або роботи в групі
(лабораторні роботи), виявляти
навички  лідерства при їх виконанні,
для  отримання результатів, їх оцінки
та обробки у рамках обмеженого
часу;
Вільно застосовувати іноземні мови,
включаючи спеціальну термінологію,
для проведення літературного
пошуку та виконання інших наукових
і професійних завдань;
Впроваджувати розроблені технічні
рішення і проекти

робота

Здатність застосовувати отримані
теоретичні знання, наукові і технічні
методи та вимірювальні технології
для вирішення науково-технічних
проблем і задач, пов’язаних з
дослідженням, розробкою,
модернізацією, супроводженням
реалізації проектів і подальшої
експлуатації світлотехнічних
комплексів спеціального
призначення в цілому та їх окремих
елементів

Оцінювати характеристики безпеки і
надійності функціонування
світлотехнічних приладів і систем;
Застосовувати сучасні лазерно-
технологічні системи при розробці
світлотехнічних виробів і систем.

Лазерна
техніка

Здатність вибирати і застосовувати
актуальні засоби і методи
автоматизації конструювання
світлових приладів і розробки
світлотехнічних систем різного
призначення

Готовність розробляти світло-
художнє освітлення театральних і
сценічних постанов із відповідними
світловими ефектами при
використанні сучасного
світлотехнічного обладнання і систем
керування

Сценічне
освітленн
я та
світлові
ефекти

Здатність вибирати і застосовувати
актуальні засоби і методи
автоматизації конструювання
світлових приладів і розробки
світлотехнічних систем різного

Проводити попереднє техніко-
економічне обґрунтування проектів
світлових приладів, виконувати на
основі цього їх розрахунок і
проектування відповідно до
технічного завдання, з

Розрахуно
к і
конструю
вання
світлових
приладів



1 2 3
призначення;
Здатність розраховувати параметри
світлових приладів і світлотехнічних
систем  і проводити
експериментальні випробування
щодо їх визначення

використанням засобів автоматизації
проектування;
Застосовувати певні програмні
продукти та комп'ютерну техніку при
виконанні технічного завдання

Здатність прийняття рішення щодо
вибору виду системи керування та її
елементної бази при створенні
установок зовнішнього та
внутрішнього освітлення;
Здатність розроблення завдання на
створення або вибору
низьковольтних комплектних
пристроїв (НКП) та інших
функціональних елементів системи
керування

Приймати рішення щодо вибору виду
системи керування та її елементної
бази при створенні установок
зовнішнього та внутрішнього
освітлення; здатність розроблення
завдання на створення або вибору
низьковольтних комплектних
пристроїв;
Готовність до тестування,
дослідження, моніторингу систем
керування освітлення;
Виявляти основні чинники та
технічні проблеми, що можуть
заважати впровадженню сучасних
методів керування світлотехнічними
пристроями і системами.

Системи
керування
світлотех
нічними
пристроя
ми

Здатність розробляти проектну і
технологічну документацію на
світлотехнічні системи та прилади із
застосуванням систем
автоматизованого проектування

Здатність застосовувати певні
програмні продукти та комп'ютерну
техніку при виконанні технічного
завдання;
Проводити попереднє техніко-
економічне обґрунтування проектів,
виконувати розрахунок і
проектування світлотехнічних
установок певного функціонального
призначення  відповідно до
технічного завдання з використанням
засобів автоматизації проектування;
Розробляти проектну і технічну
документацію на світлотехнічні
системи спеціального призначення,
оформляти закінчені проектно-
конструкторські роботи для них

Промисло
ве
освітленн
я

Здатність прийняття рішення щодо
вибору виду системи керування та її
елементної бази при створенні
установок зовнішнього та
внутрішнього освітлення;
Здатність розроблення завдання на
створення або вибору
низьковольтних комплектних
пристроїв (НКП) та інших
функціональних елементів системи
керування

Виявляти основні чинники та
технічні проблеми, що можуть
заважати впровадженню сучасних
методів керування світлотехнічними
пристроями і системами;
Готовність до тестування,
дослідження, моніторингу систем
керування освітлення;
Застосовувати прийоми
налаштування стандартних елементів
систем інтелектуального керування
освітленням

Системи
інтелекту
ального
керування
освітленн
ям
інтер'єрів
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Здатність демонструвати знання і
розуміння математичних принципів і
методів та  програмного
забезпечення для комп’ютерного
моделювання, автоматизованого
проектування світлотехнічних
комплексів;
Здатність розраховувати параметри
світлових приладів і світлотехнічних
систем  і проводити
експериментальні випробування
щодо їх визначення

Здатність застосовувати певні
програмні продукти та комп'ютерну
техніку при виконанні технічного
завдання

Комп’юте
рне
проектува
ння
освітленн
я
спортивн
их споруд

Здатність вибирати і застосовувати
актуальні засоби і методи
автоматизації конструювання
світлових приладів і світлотехнічних
систем різного призначення;
готовність розробляти проектну і
технологічну документацію на
світлотехнічні системи та прилади із
застосуванням систем
автоматизованого проектування;
Здатність демонструвати знання і
розуміння математичних принципів і
методів та  програмного
забезпечення для комп’ютерного
моделювання, автоматизованого
проектування світлотехнічних
комплексів

Володіти методами комп'ютерного
моделювання при дослідженні
фізичних процесів, приладів, схем,
пристроїв і систем, що відносяться до
професійної сфери;
Оцінювати характеристики безпеки і
надійності функціонування
світлотехнічних приладів і систем

Моделюв
ання
опроміню
валь-них
світлотех
нічних
установок

Здатність вибирати і застосовувати
актуальні засоби і методи
автоматизації конструювання
світлових приладів і світлотехнічних
систем різного призначення;
готовність розробляти проектну і
технологічну документацію на
світлотехнічні системи та прилади із
застосуванням систем
автоматизованого проектування;
Здатність демонструвати знання і
розуміння математичних принципів і
методів та  програмного
забезпечення для комп’ютерного
моделювання, автоматизованого
проектування, автоматизованого
виробництва і автоматизованої
розробки або конструювання
елементів світлотехнічних
комплексів

Розробляти фізичні і математичні
моделі, виконувати комп'ютерне
моделювання досліджуваних
фізичних процесів, приладів, схем,
пристроїв і систем, що відносяться до
професійної сфери;
Оцінювати характеристики безпеки і
надійності функціонування
світлотехнічних приладів і систем;
Володіти методами комп'ютерного
моделювання при дослідженні
фізичних процесів, приладів, схем,
пристроїв і систем, що відносяться до
професійної сфери.

Комп'юте
рне
моделюва
ння
параметрі
в та
режимів
світлових
приладів

Здатність ефективного використання
сучасних інформаційно-
комунікаційних технологій у

Створювати математичні моделі для
оптимального синтезу технічних
об’єктів, імітаційного моделювання

Комп‘юте
рна
графіка та
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навчально-пізнавальній діяльності та
повсякденному житті;
Готовність самостійно опановувати
та раціонально використовувати
програмні засоби різного
призначення, цілеспрямовано
шукати й систематизувати
інформацію

та комп’ютерного моделювання у
сфері світлотехніки та
електротехніки

моделюва
ння

Керівник проектної групи, к.т.н., доцент
Ю.О. Васильєва


